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Gemeenteraadszitting 25 februari 2013 
 
Bestuur 
Het verslag van de voorgaande zitting werd unaniem goedgekeurd. 
 
Gemeentelijke vertegenwoordiging 
Ingevolge de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013 is het 
noodzakelijk nieuwe vertegenwoordigers aan te duiden in meerdere maatschappijen, 
comités, intercommunale organen, raden en vzw’s.   
De raad heeft uit zijn midden de nodige nominatieve aanduidingen gedaan voor: 
- Figga 
- De Leie, Eigen Haard, Zuid-West-Vlaamse, en Mijn Huis 
- Vzw Welzijnsconsortium 
- Vzw Logo Zuid-West-Vlaanderen 
- PWA Avelgem-Spiere-Helkijn 
- VVV West-Vlaamse Scheldestreek 
- Vzw Toerisme Leiestreek 
 
OCMW 
De raad heeft kennis genomen van het besluit dd. 8 februari 2013 van de raad voor 
verkiezingsbetwistingen, houdende de geldigverklaring van de verkiezing van leden van de 
raad voor maatschappelijk welzijn en hun opvolgers. 
 
Politieraad 
De raad heeft kennis genomen van het besluit dd. 31 januari 2013 van bestendige deputatie, 
houdende degeldigverklaring van de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van 
de gemeente Avelgem voor de politieraad van de politiezone MIRA. 
 
Financiën 
De raad heeft de wijziging van het belastingreglement op de afgifte van administratieve 
bescheiden goedgekeurd met 16 stemmen voor van de leden van de fracties CD&V sp.a en 
N-VA en 4 stemmen tegen van de leden van de fractie Gemeentebelangen. 
 
Patrimonium 
De raad keurde unaniem de akte van overdracht goed, van twee stukjes grond gelegen op 
de beide hoeken van de Sint-Jansstraat/Neerstraat, door de aanliggende eigenaar aan de 
gemeente, om op te nemen in het openbaar domein. 
 
Openbare Werken 
Naar aanleiding van de bouw van het nieuwe woonzorghuis keurde de raad unaniem het plan 
en een kostenraming goed voor het plaatsen van 3 verlichtingspalen in de omgeving van de 
site en het vervangen van 5 bestaande schijnwerpers ter hoogte van het Daniël 
Vermandereplein.  
 
Sport 
De raad keurde de jaarrekening 2012 van de vzw Sportbeheer Avelgem unaniem goed, 
alsook de rekening 2012 en het jaarverslag van de interlokale vereniging Burensportdienst. 
Het herwerkte huishoudelijk reglement van de gemeentelijke sportraad werd goedgekeurd 
met eenparigheid van stemmen. 
 

A   V   E   L   G   E   M 
 


